
HOTĂRÂRILE Nr. 62 – 88 ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3  

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ 

DIN DATA 30.03.2020 

 

1. Hotărârea nr. 62/30.03.2020 privind aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu „Imobil 

locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitioara nr. 90-92, lot 4 

(provizoriu nr. 92), Sector 3”. 

 

2. Hotărârea nr. 63/30.03.2020 privind aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu „Imobil 

locuință cu RHpropus = P+1E și anexă (pergolă), pe un teren situate în Strada Voineasa nr. 74, 

Sector 3”. 

 

3. Hotărârea nr. 64/30.03.2020 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului de 

finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCLS 3 nr. 78/29.03.2017, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

4. Hotărârea nr. 65/30.03.2020 privind modificarea HCLS3 nr. 36/26.02.2020 referitoare la  

numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 

2019-2020. 

 

5. Hotărârea nr. 66/30.03.2020 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 

profesională a elevilor prin învățământul dual, aferent anului școlar 2020-2021, între societatea  

Internet și Tehnologie S3 SRL, Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady” și Sectorul 3 al 

Municipiului București. 

 

6. Hotărârea nr. 67/30.03.2020 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formare 

profesională a elevilor prin învățământul dual, aferent anului școlar 2020-2021, între operatorul 

economic Ingo Trade International SRL, Liceul Tehnologic ,,Dragomir Hurmuzescu” și 

Sectorul 3 al Municipiului București. 

 

7. Hotărârea nr. 68/30.03.2020 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 

profesională a elevilor prin învățământul dual, aferent anului școlar 2020-2021, între Societatea 

de Transport București STB SA, Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady” și Sectorul 3 al 

Municipiului București. 

 

8. Hotărârea nr. 69/30.03.2020 privind aprobarea finanțării și implementării proiectului ,,Educat 

și sănătos în Sectorul 3 - Grădinițe”. 

 

9. Hotărârea nr. 70/30.03.2020 privind actualizarea  Anexei nr. 1  la HCLS3 nr. 51/31.03.2015 

referitoare la indicatorii  tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea 

eficienței energetice și  modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3. 

 

10. Hotărârea nr. 71/30.03.2020 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020. 

 



11. Hotărârea nr. 72/30.03.2020 privind aprobarea suspendării cantității minime facturabile 

prevăzute în contractele de prestare a serviciului public de salubrizare pentru utilizatorii cu 

sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3 al Municipiului București. 

 

12. Hotărârea nr. 73/30.03.2020 privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcții al 

Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020. 

 

13. Hotărârea nr. 74/30.03.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale 

din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de 

Salubritate Sector 3. 

 

14. Hotărârea nr. 75/30.03.2020 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a 

contractului de furnizare având ca obiect ,,Echipamente hardware pentru servere”. 

 

15. Hotărârea nr. 76/30.03.2020 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a 

contractului de furnizare având ca obiect  “Licențe sisteme de operare și suite de editare și 

procesare text ”. 

 

16. Hotărârea nr. 77/30.03.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui 

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, în vederea încheierii 

unui contract cu societatea IVECO ROMANIA SRL. 

 

17. Hotărârea nr. 78/30.03.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui 

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii 

unui contract cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL. 

 

18. Hotărârea nr. 79/30.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL. 

 

19. Hotărârea nr. 80/30.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentrul anul 

financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL. 

 

20. Hotărârea nr. 81/30.03.2020 privind aprobarea contractelor noi cu valoare mai mare de 

100.000 euro fără TVA ale societății Administrare Active Sector 3 SRL. 

 

21. Hotărârea nr. 82/30.03.2020 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului 

nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”. 

 

22. Hotărârea nr. 83/30.03.2020 privind numirea unui membru în Consiliului de Administrație al 

societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL. 

 

23. Hotărârea nr. 84/30.03.2020 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al 

Sectorului 3 în perioada 2 aprilie 2020 – 2 iulie 2020. 

 



24. Hotărârea nr. 85/30.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiții privind “Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe 

Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul)”. 

 

25. Hotărârea nr. 86/30.03.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării procedurilor 

necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și 

patinoar pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”. 

 

26. Hotărârea nr. 87/30.03.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a 

unui teren cu o suprafață aproximativ de 4.500 mp. 

 

27. Hotărârea nr. 88/30.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. 

 

 

 

 

Întocmit, 

Cojanu Camelia 
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